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Witam,

No i mamy październik, a w zasadzie to już listopad, który tuż za progiem.
Jak do tej pory pogoda piękna, prawdziwa złota polska jesień,
tylko się cieszyć. My nie zwalniamy obrotów i powracamy z nowymi
informacjami o tym co u nas i nie u nas i w ogóle – co.
Ponieważ jest ciepło szczególnie polecamy państwu aktywne spędzanie
czasu – „na polu” jeśli to możliwe, a propozycje kulturalne szczególnie
temu sprzyjają.
Red.
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Moje miasto cz. 90

Listopad –Jaki będzie dopiero czas pokaże. Październik póki co piękny, ciepły
i słoneczny, aż chce się ruszać i korzystać z tej aury! Miejmy nadzieje, że podobnie
będzie w kolejnym miesiącu, a teraz zapraszamy już do zapoznania się ze specjalnie
dl Państwa wyselekcjonowanymi propozycjami.
20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy
2013-11-11 - 2013-11-28

Międzynarodowy
Festiwal
Filmowy
Etiuda&Anima,
organizowany w Krakowie od
1994
roku,
jest
najstarszą
w
Polsce
imprezą
filmową
konfrontującą
osiągnięcia
studentów
szkół
filmowych
i artystycznych z całego świata
oraz dorobek twórców animacji
artystycznej,
zarówno
profesjonalistów, studentów, jak
i
realizatorów
niezależnych.
Centralnym, corocznym punktem
imprezy są więc dwa tytułowe konkursy, w ramach których
przyznaje się: w rywalizacji studenckiej obejmującej etiudy
fabularne i dokumentalne - Złote, Srebrne i Brązowe Dinozaury
oraz Specjalnego Złotego Dinozaura dla najlepszej szkoły filmowej
festiwalu. Od wielu lat, po zakończeniu festiwalu, organizowane
są prezentacje filmów nagrodzonych w kraju i za granicą
w ramach imprezy Objazdowa Etiuda&Anima.

Audio Art Festival
2013-11-15 - 2013-11-24

Wizje dźwięku Jak brzmi muzyka
akusmatyczna,
czy
przy
pomocy
elektroencefalografu można komponować,
co to jest chordeograf? Odpowiedzi na te
pytania szukajcie w dniach 15-18 i 21-24
listopada podczas 21. Audio Art Festival.
Audio
Art
to
spotkanie
twórców
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operujących na styku różnych konwencji: wirtuozów dźwięku,
wizualizacji i słowa, używających zarówno nowoczesnych
technologii, jak i instrumentów przygotowanych domowymi
metodami. Audio Art jest eksperymentalną i postmodernistyczną
sztuką przełomu wieków, to integracja sztuk wizualnych
z dźwiękowymi. Audio Art występuje w formie koncertów,
performance i instalacji, tworzy nową koncepcję źródła dźwięku:
obiektu i instrumentu muzycznego w określonej przestrzeni
i czasie. Audio Art jest sztuką personalną: kompozytor,
konstruktor i wykonawca unifikują cały proces tworzenia
i wykonania dzieła, używa prostej i zaawansowanej technologii.
Festiwal Audio Art prezentuje artystów z całego świata oraz ich
premierowe projekty. Wydarzenia festiwalu Audio Art są
transmitowane na żywo przez internet.

VI Festiwal Twórczości Korowód
2013-11-16 - 2013-11-23

W dniach 16-23 listopada już po
raz szósty odbędzie się Festiwal
Twórczości
Korowód,
który
zaprezentuje dorobek wybitnych
polskich
twórców
z
kręgu
piosenki literackiej, a także
odkryje
przed
nami
nowe
muzyczne talenty. Tegoroczną
edycję otworzy 16 listopada
koncert finałowy uczestników
Ogólnopolskiego
Konkursu
Twórców
i
Wykonawców
„Piosenkarnia”
w
klubie
studenckim
Żaczek.
17
listopada
w
Studiu
Muzycznym
im.
Agnieszki
Osieckiej w Warszawie oraz na
żywo, na antenie Programu III
Polskiego Radia, będzie można
posłuchać koncertu laureatów
wyłonionych w konkursie „Piosenkarnia”. Natomiast 21 listopada
w klubie Gwarek odbędzie się spotkanie z autorami piosenek
literackich Wiem, o czym śpiewam. Gwiazdą koncertu galowego,
który zakończy festiwal 23 listopada, będzie Lech Janerka –
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obchodzący w tym roku swoje 60. urodziny
legendarnego, nowofalowego zespołu Klaus Mitffoch.

założyciel

Festiwal Dragon Swing 2013 Lindy Underground
2013-11-20 – 2013-11-24

W rytmie Lindy Pop 20-24.11.2013
Międzynarodowy Festiwal Lindy
Hop po raz kolejny dostarczy
potężnej dawki energii i dobrej
zabawy nie tylko miłośnikom
muzyki lat 20. i 30. XX wieku.
Cztery
dni
intensywnych
warsztatów
tanecznych
z
wykwalifikowaną
międzynarodową
kadrą
instruktorów,
pięć
imprez
tematycznych, na których zagrają
najstarsze polskie big bandy
jazzowe oraz DJ-e z USA i Niemiec,
widowiskowe
pokazy
taneczne
i konkursy, osobistości ze środowiska swingowego Polski
i zagranicy – to wszystko czeka na uczestników tegorocznej edycji
Dragon Swing.

Mistrzostw Europy w tańcu irlandzkim
2013-11-16 - 2013-11-17

Po
raz
pierwszy
najlepsi
tancerze
z
całej
Europy
przyjadą
do
Polski,
aby
rywalizować o tytuły Mistrzów
Europy oraz o kwalifikacje do
Mistrzostw Świata w 2014
roku w Londynie. Zmaganiom
mistrzów towarzyszyć będą
największe i najważniejsze w Europie międzynarodowe zawody
tańca irlandzkiego, rozgrywane w zgodzie z zasadami i pod
patronatem Komisji Tańca Irlandzkiego w Dublinie (An Coimisiun
Le Rinci Gaelacha - CLRG) oraz europejskiej organizacji tanecznej
Registered Teachers Mainland Europe (RTME). W imprezie wezmą
udział znakomici sędziowie, mający doświadczenie również
w sędziowaniu Mistrzostw Świata, oraz dwójka znanych
muzyków: Tina Jordan Rees oraz William Paterson. Wyjątkowe
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święto tańca irlandzkiego otworzy uroczysta Gala, na której
zaprezentują się – między innymi – najlepsze szkoły tańca
irlandzkiego z całej Europy w swoich popisowych, scenicznych
choreografiach.

Orkiestra Miasta Krakowa - Koncert "Twoi Ulubieni
Klasycy"
2013-11-19, 20.00

W programie:
- J. Pachelbel - Kanon
- A. Vivaldi - Koncert a-moll
- E. Grieg - Suita z czasów Holberg’a
- W.A. Mozart - Divertimento I
- F. Chopin - Mazurek op. 6 nr. 1
- A. Dvorak - Serenada na smyczki
- J.S. Bach - Koncert a-moll
- J.S. Bach - Aria ze suity D-dur
- W.A. Mozart - Eine Kleine Nachtmusik
- A. Vivaldi - Wiosna z Czterech Pór Roku.
Orkiestra
Miasta
Krakowa
składa
się
z
najbardziej
utalentowanych absolwentów i asystentów Krakowskiej Akademii
Muzycznej. Dzięki mistrzowskim pociągnięciom smyczka,
barokowa muzyka i architektura nabierają nowego, pełniejszego
znaczenia. W takiej scenerii możesz odkryć niezapomniane
momenty, które pozostaną w głębi serca do końca życia.
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czyli z
z życia Domu

…październik…

 28.09.

Spotkanie Rodzinne
Kolejna, cykliczna impreza za
nami. Wrześniowe „Spotkanie
Rodzinne” przebiegło w bardzo
miłej, rodzinnej i przyjacielskiej
atmosferze. Zjawiło się wielu
gości
a
samą
okoliczność
uświetnił
występ
p.
Agaty
Klimczak, która zaprezentowała
nam swój niezwykły talent
sceniczny.
 30.09.

„Biały Potok”

„Biały Potok”, to nazwa Domu Pomocy Społecznej z Trzemieśni, który
był organizatorem „Spotkania modlitewnego”, w którym to spotkaniu
mieliśmy niewątpliwą przyjemność uczestniczyć. Rozpoczęliśmy od
udziału w uroczystej mszy świętej, następnie była wspólna zabawa
taneczna i ognisko, czyli twórcze i żywe podejście do modlitwy.
Bardzo nam się podobało, a fakt że Trzemieśnia jest miejscem
położonym niezwykle malowniczo, sprawił że było to dla nas –
mieszczuchów - coś nowego.
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 04.10.

Wizytacja Łagiewnicka
Wbrew poważnej tudzież
lekko żartobliwej nazwie
tego newsa, odwiedziliśmy
dziś Centrum im. Jana
Pawła II w Łagiewnikach.
Dzielnie
towarzyszyła
i wspierała nas młodzież
z Sieprawia, która służyła
swoją
pomocą.
Uczestniczyliśmy we mszy św, a następnie oglądaliśmy kościół górny
z nowymi, pięknymi mozaikami, które powstawały 11 dni, a których
twórcą jest o. Marko Ivan Rupnik. Widzieliśmy kilka kaplic, w które
obfituje centrum, spacerowaliśmy i przyglądaliśmy się jak powstaje
całość (budowa). Ogółem był to bardzo dobrze spędzony czas.
 08.10.

Powitanie Babiego Lata
Pod taką nazwą odbyła się impreza w DPS
na ul. Radziwiłłowskiej w Krakowie,
w
której
mieliśmy
przyjemność
uczestniczyć. Przede wszystkim było wiele
różnych konkursów i zabaw, a to
zgadywanki a to inne takie – nawet nasz
pan dyrektor dostał pytanie bezpośrednie,
na które musiał odpowiedzieć :) Bawili się
wszyscy,
a
do
tego
towarzyszyły
nam tajemniczo
znikające
pyszne zakąski ;) Niniejszym
zostało godnie powitane.

babie

lato

 09.10.

Królowie Lata
Comiesięczna wizyta w gościnnych progach
kina Sfinks i seans „Królowie Lata”. Opowieść
o... chyba dorastaniu, ale podana w lekki
i zabawny sposób, bez pomijania istoty i tego
co w tego typu historii ważne. Przyjemne
i miłe odprężenie po całym dniu.
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 09.10.

VII Turniej Szachowy
No i proszę, impreza
zainicjowana kilka lat temu
mniej lub bardziej
niespodziewanie rozwinęła
się do obecnych rozmiarów,
czyli siódmy rok z rzędu,
osiem DPS-ów z
województwa
małopolskiego, dwudziestu
czterech graczy i małopolski
związek szachowy ze swoim
bardzo pomocnym p.
prezesem Janem Kusiną (dziękujemy!) jako patron i
współorganizator imprezy. Pomijając suche liczby, najistotniejsze
jest co innego, a mianowicież to iż się znowu spotkaliśmy i bardzo
miło w sympatycznej atmosferze spędziliśmy wspólnie ten czas.
Była rywalizacja (ale fair!), a na koniec – wszyscy zostaliśmy
zwycięzcami (choć panu z Wadowic, który zajął pierwsze miejsce
serdecznie gratulujemy).
 11.10.

Festiwal Piosenki Serialowej
Dom Pomocy z ul.
Łanowej 39
zorganizował
ciekawą imprezę, a
mianowicie
konkurs pt.
Festiwal Piosenki
Serialowej. Zdaje
się, że hity z takich
filmów jak „Jan
serce”, „4
pancerni” czy „Janosik” znamy wszyscy i chętnie nucimy przy
różnych okazjach, więc pomysł okazał się strzałem w przysłówkową
dziesiątkę. Jak wypadło na grzecznych i kulturalnych ludzi
zajęliśmy dobrą szósta lokatę, jak wiadomo nie wypada jechać i
ogrywać gospodarzy ;) A poważniej to było mnóstwo dobrej zabawy i
miło spędziliśmy ten czas.
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 16.10.

Wałęsa. Człowiek z nadziei.
Filmy pana Andrzeja Wajdy zaliczają
się do dwóch kategorii: arcydzieł i
udanych. Wałęsa – człowiek z nadziei,
to film bardzo przyzwoity, w którym
udało się uniknąć niepotrzebnego
patosu, równocześnie reżyser nie
wyeksponował przesadnie własnych,
przyjacielskich relacji z prezydentem.
Film ten zobaczyliśmy w kinie, na
wielkim ekranie ale jego największym
atutem nie jest wcale obraz a
doskonała ścieżka dźwiękowa, świetnie
oddająca klimat lat 70. i 80., na którą
składają się dynamiczne rockowe riffy,
charakterystyczne dla owego okresu. Jak powiedział p. Marek i
niech to posłuży za podsumowanie naszej wizyty w kinie „spodziewałem się gniota, a to co zobaczyłem – przerosło moje
oczekiwania”.
 17.10.

Testosteron
No to polecieliśmy! W ramach
naszych zwariowanych pomysłów,
tym razem przyszło nam do głowy
żeby się dokulturalnić i rozerwać
zarazem
i
odwiedziliśmy
progi
naszego ulubionego teatru Bagatela,
w którym to teatrze świetnie się
bawiliśmy na sztuce „Testosteron”.
Niby po męsku, niby z nieco
szowinistycznym akcentem, ale tak naprawdę, to dowcipna satyra
na współczesne spojrzenie mężczyzn na kobiety a przede wszystkim
samych siebie. Zabawa rewelacyjna, śmialiśmy się do rozpuku, bo
mimo że wydźwięk może odrobinkę smutny, pokazujący wzajemne
obu płci niezrozumienie, to jednak podany tak bezpretensjonalnie i
dowcipnie, że trudno było się nie śmiać. A wszystkiemu winny ten
tytułowy – bynajmniej nie tylko męski – hormon! Wracaliśmy do
Domu w znakomitych humorach. I wszystkim „Testosteron”
polecamy!
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 21.10.

Zielone Zielonki
Lubimy, kiedy odwiedzają
nas dzieci, a przedszkolaki
w szczególności, bo zawsze
wnoszą do Domu dziecięcą
radość i energię. No więc
czasem nas odwiedzają z
występami różnymi takimi
i w ogóle, a tym razem
było nieco inaczej. Dzieci
przybyły
i
wspólnie
spędziliśmy prawie dwie
godziny, robiąc różne rzeczy – były tańce i śpiewanki, były robótki
ręczne z tego co przynosi jesień (liście, żołędzie, kasztany itp.) i
zagadki, zabawy też były i w ogóle – fajnie było, no!
 24.10.

„Dom
Krupy

Otwarty”

Koncert

Piotra

Przed nami jeszcze jedno wydarzenie z
cyklu Dom Otwarty (w listopadzie), a
tymczasem
tego
pamiętnego
przyjemnego, czwartkowego wieczora
gościliśmy p. Piotra Krupe, który
zaprezentował
nam
balladę
w
światowym
wykonaniu.
Były
to
interpretacje pieśni wielu znanych
poetów i pieśniarzy, takich jak Bob
Dylan, Leonard Cohen i inni. Wieczór
miał w sobie coś magicznego, choć
poezja śpiewana ma w sobie duży
ładunek emocjonalny – podobało nam się i na
pewno dało do myślenia.
 28.10.

Wieści

Właśnie rękach trzymane :)
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**************************************************************************

Żabka
K.J.

Mała żabka zieleniaszczka,
co chciała udawać ptaszka,
raz na drzewo sobie wlazła,
skrzeczy, skrzeczy na głos cały.
Usłyszał ją bury kotek,
cichuteńko myk przez płotek,
„o, tam ptaszek jakiś skrzeczy”,
więc się kotek wziął do rzeczy,
Ma pazury, zbrojną łapkę,
wlazł na drzewo i łap żabkę.
Żabka prosi z łap kociska
„puść mnie kotku, jam nie myszka!”
Na to kotek rzecze w gniewie,
„a to nie łaź tu po drzewie!”
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**
Lekarz mówi do staruszki:
- No, babciu, w waszym wieku trzeba się
oszczędzać, unikać chodzenia po schodach.
Po roku staruszka zjawia się u tego samego
lekarza.
- Jak się czujecie? - pyta lekarz.
- O, znacznie lepiej... Tylko mam jedno
pytanie. Czy już mogę zacząć chodzić po
schodach?
- Możecie - odpowiada lekarz.
- To chwała Bogu! Bo już to wchodzenie
po rynnie na czwarte piętro bardzo mnie
męczyło!
**

Samolot pasażerski spada na ziemie. Do
kolizji zostało parę minut.
Kobieta wstaje z fotela i mówi:
- Jeśli mam umrzeć, to chcę się wtedy czuć kobieta!
Rozbiera się do naga i pyta:
- Jest w tym samolocie ktoś na tyle męski, że sprawi, bym poczuła się jak
kobieta?
Z fotela obok wstaje facet, ściąga koszulę i mówi:
- Masz. Wyprasuj!
**
Polityk siedząc w restauracji zauważył za innym stolikiem samotnie siedzącą
atrakcyjną młodą kobietę więc zdecydował podejść do niej:
- Cześć. Mam na imię Marcin, mam 40 lat, zajmuję się polityką i jestem
uczciwym człowiekiem.
- Cześć skarbie. Mam na imię Sara, mam 35 lat, zajmuję się prostytucją i nadal
jestem dziewicą.
**
- Ludzie mówią, że jestem strasznie staroświecki.
- Kto na przykład?
- Moi chłopi pańszczyźniani.
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**
Przychodzi baba do lekarza z pługiem na plecach.
Lekarz na to:
- Orzesz ty!
**
Idzie dwóch
lekarzy
szpitalnym
korytarzem.
- Powiedziałeś
temu
pacjentowi z
316, że
umrze?
- Tak.
- Świnia! Ja
mu chciałem
powiedzieć!
**
- Jaki jest podstawowy warunek wprowadzenia demokracji?
- Kiepska obrona przeciwlotnicza.
**
Małe cygańskie dziecko znalazło na podwórku łyżeczkę do herbaty. Nie wiedząc
co to, pobiegło do mamy i pyta:
- Ja młoda jestem i głupia - odpowiada mama. - Idź spytaj taty.
- Tato, mama młoda jest i głupia, kazała spytać ciebie, co to?
- Oo, nie wiem dziecko, idź spytaj dziadka, swoje przeżył, wiedzę ma.
Dziadek zobaczył, przyjrzał się i krzyczy do dziecka:
- Wyrzuć to jak najprędzej! To może być nasionko łopaty!
**
Śmiali się, gdy poszedłem na politologię. Mówili, że to bez przyszłości, że nie
znajdę po tym pracy. Teraz to ja się śmieję, gdy nakładam im mniej frytek lub nie
dodam sosu.
**
Dyrektor przyjmuje do pracy nową sekretarkę:
- I twierdzi pani, że nie odstraszyła pani informacja w ogłoszeniu, że mam długi?
- Prawdę mówiąc - odpowiada lekko się rumieniąc - właściwie mnie to zachęciło.
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**
Wjeżdża żaba na wózku
inwalidzkim do restauracji
francuskiej, staje na środku sali,
rozgląda się i mówi z wyrzutem:
- I co, smakowały?
**
Jasiu do mamy:
- Mamo, zgadnij, co było dziś w
przedszkolu na obiad.
- Nie wiem.
- Coś na "klu".
- Kluski?
- Nie - klupnik.
**
Późny wieczór, dyskoteka. Na środku parkietu tańczy przytulona para.
- Dobrze tańczysz.
- Ty też.
- Ładne masz ciało.
- Ty też.
- Jestem Jacek.
- Ja też.
**
Stoi dwóch pijaków pod drzewem i sikają. Jeden do drugiego mówi:
- Dlaczego sikasz tak cicho?
- Bo sikam na nogawkę.
- Nie szkoda Ci nogawki?
- Nie, bo sikam na Twoją.
Samobójstwo zajączka
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